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Sammanfattning

Syftet med mitt arbete har varit att jämföra två läromedel i tyska för svenska nybörjare, år 7,
från två olika tidsperioder för att utreda om det finns skillnader och om så är fallet, vari dessa
består. Jag har studerat olika språkundervisningsmetoder som florerat i Sverige under 1900-
talet och försöker se ett samband mellan läromedlens upplägg och den metoddiskussion som
förts under respektive tillkomstår. Jag går i kronologisk ordning igenom olika
språkundervisningsmetoder och vad som kännetecknar dessa. Därefter presenterar jag de två
läromedlen och gör en jämförelse dem emellan med anknytning till  metoderna. Jag kommer
fram till att läromedlen skiljer sig åt och jag finner tydliga tecken på att båda läromedlen är
starkt påverkade av och konstruerade utifrån de metoder som varit dominerande under
tillkomståren.
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1   Bakgrund och problemformulering

Jag har valt att undersöka  två svenska läromedel i tyska för år sju. Ett från 1970 och ett från

1989. Jag kommer att titta på olika språkinlärningsmetoder som varit ledande i

språkpedagogiken i Sverige under 1900-talet och se om de två läromedlen återspeglar dessa

metoder. Min avsikt är även att klargöra om det finns skillnader och likheter mellan

läromedlen och om, hur dessa ser ut. Jag kommer att mycket övergripande  undersöka

momenten; höra, tala, läsa och skriva. I en tabell redogör jag för när olika grammatiska

begrepp tränas i de olika böckerna.

   Anledningen till att jag intresserade mig för detta ämne är att jag som blivande språklärare

studerat olika sorts läromedel och upptäckt olikheter i framställandet, något som naturligtvis

även har med layout och författarens personliga stil att göra, men förhoppningsvis även med

nya pedagogiska synsätt och idéer. Jag tror att läromedel till viss del är barn av sin tid. Jag

hoppas hitta skillnader och spår av att en utveckling skett under närmare 20 år, men hoppas

även finna likheter som skulle kunna tyda på en djupare kunskap om språkinlärning, som inte

låter sig rubbas av nya rön och teorier.

2 Syfte

Jämföra två svenska läromedel i tyska för nybörjare för att om möjligt hitta grundläggande

skillnader mellan läromedlen. Jag kommer även studera språkundervisningsmetoder som

florerat under 1900-talet i Sverige och försöka se ett samband mellan läromedlens upplägg

och den metoddiskussion som varit aktuell under tillkomståren.

3 Språkinlärningsmetoder under 1900-talet

1900-talet brukar kallas för förändringarnas århundrade. Nya uppfinningar och ideer väcker

intresse och påskyndar utvecklingen. Språkforskningen är inget undantag, tvärtom. I och med

att världen blir mer tillgänglig ökar intresset för  främmande språk. Detta kapitel behandlar de

mest omtalade och använda metoderna att undervisa främmande språk under olika perioder i

1900-talets Sverige.



3.1 Grammatik-översättningsmetoden

När undervisning i moderna språk infördes i högre skolor i Sverige i mitten på 1800-talet

fanns det ingen given modell för hur inlärningen av dessa skulle gå till. Istället för att försöka

forma en passande metod, tog lärarna helt enkelt till sig den modell som sedan 1700-talet

användes för undervisning i latin och grekiska och applicerade denna på tysk, engelsk och

franskundervisningen.

Utmärkande för grammatik-översättningsmetoden är att det skrivna språket är i fokus.

Översättning och grammatiska regler utgör huvuddelen av undervisningen och den muntliga

biten kommer helt i skymundan. Undervisningen sker uteslutande på modersmålet.

Texter används som underlag för grammatisk analys och översättning av isolerade meningar

till och från målspråket är en flitigt använd form av övning. Detta leder naturligtvis ofta till ett

oidiomatiskt  språk, och det är näst intill omöjligt att använda autentiska texter, (om

autenticitet, se 3.4.7.) Grammatiska kunskaper anses viktigare än ett rikt ordförråd, man kan

säga att man ser språket som ett system av svårigheter och snårigheter som ska analyseras och

förstås, som en slags hjärngymnastik helt enkelt. Problemet var att man jämställde de

moderna, levande språken med de klassiska ”döda” språken och närmade sig dem på samma

sätt. (Tornberg, 1997)

   I början arbetade man deduktivt, d.v.s. den grammatiska regeln presenterades och därpå

följde ett antal exempel som förtydligade regeln. Senare vände man på det och arbetade

induktivt nämligen först exempel, därefter den grammatiska regeln. (Tornberg& Sörensen,

1985) Kontrastiv medvetenhet betonas. Grammatik-översättningsmetoden användes renodlat i

undervisningen i Sverige ända in på 1950-talet.

3.2 Direktmetoden

Den s.k. direktmetoden uppstod i Centraleuropa som en protest mot den härskande

grammatik-översättningsmetoden. Flera framstående lingvister betonade vikten av en

språkundervisning där det talade språket sågs som det centrala. Man började söka kunskap om

hur det talade språket skulle låta och hur detta skulle kunna förmedlas. Det internationella

fonetiksällskapet IPA bildades 1886. Direktmetoden karakteriseras av att det vardagliga talade

språket är det centrala. Stark tonvikt läggs på uttal och intonation. Till skillnad från

grammatik-översättningsmetoden sker undervisningen uteslutande på målspråket och man

lägger ingen vikt vid kontrastiv medvetenhet eftersom all inblandning av modersmålet

tillbakavisas som störande. Texterna är korta och språkligt tillrättalagda, man utgår från

läsning på talets grund (LTG) Grammatiken behandlas utifrån den lästa texten och här



använder man sig av en induktiv metod som går ut på att eleverna uppmuntras att själva

upptäcka de bakomliggande grammatiska principerna. Mycket tid ägnas åt frågor och svar i

anslutning till texten.(Tornberg, 1997). Eleverna skulle även förses med enspråkiga ordlistor,

ej tvåspråkiga.

3.3 Den audiolinguala metoden

Den audiolinguala metoden växte fram i USA i samband med och efter andra världskriget.

Man skickade iväg soldater till ett stort antal europeiska länder, och för att dessa soldater

skulle klara sig språkligt, krävdes en metod för språkundervisning där många kunde lära sig

mycket under en kort period. Dessutom ökade den internationella rörligheten nämnvärt efter

andra världskriget, och i och med att internationella organisationer som t.ex. FN växte fram,

fick många språk internationell status. Denna metod uppfanns med andra ord när den breda

massan skulle lära sig ett språk på snabbast möjliga sätt.

   Det typiska för denna metod är synen på språkinlärning som något som styrs utifrån genom

manipulation, utan att inläraren själv mentalt medverkar. Undervisningen sker på målspråket

och det viktiga är att eleven säger något, inte vad han säger. Man anser dessutom att

språkinlärning sker på samma vis som all annan inlärning och är ett resultat av att nya vanor

bildats hos inläraren. (Tornberg, 1997). Imitation är huvudingrediensen. Behaviorismen

påverkade denna metod och Skinners teorier om positiv och negativ förstärkning och hans

stimulus-responsmodell ledde till mekaniska drillövningar.(Tornberg& Sörensen, 1985).

    Som synes är huvudprinciperna för den extrema direktmetoden och den audiolinguala

metoden (ALM) desamma. Vad som i USA gick under namnet audiolingual metod är snarlik

den svenska extremformen av direktmetod. Vad som enligt Albert Valdman (1966) skiljer de

båda metoderna åt, kan sammanfattas i två punkter: ”1. ALM kräver att språkets skriftliga

sida, d v s introduktionen till läsning och skrivning, uppskjuts en kortare tid. 2. ALM

försiggår i olika inlärningsfaser vilka kan vara oberoende av varandra: memoreringar av ett

litet antal basmeningar, uttals- och grammatikdrillar, styrd konversation etc.” (Åke

Andersson, 1972). Enligt Valdman kan man också se en skillnad vad gäller innehållet i det

producerade talet. Han menar att direktmetoden betonar vikten av att inläraren producerar

meningar med logiskt och relevant innehåll. ALM kräver däremot i första hand grammatisk

korrekthet. Man låter form gå före innehåll, vilket bidrar till att framförallt nybörjarelever

övas i ett språk vars innehåll ofta är verklighetsfrämmande.



3.3.1 Palmers frågeserie

Engelsmannen Harold Palmer (1877) utvecklade en egen språkteori. Han var språklärare och

var en av de första som gjorde ett försök att utveckla en språkundervisningsteori på

vetenskaplig grund. Han menade att det finns två olika slags lärande, ett medvetet och ett

omedvetet. För språkinlärning rekommenderade Palmer ett omedvetet lärande för bästa

resultat. Han ansåg att man som lärare ska vänta med grammatikundervisning och först när

eleverna blivit äldre ska grammatiken närmas på ett induktivt sätt, m.a.o., eleverna ska själva

vara mogna att dra slutsatser utifrån lästa texter och genomgångna övningar. Läraren talar till

största delen och använder sig av kroppsspråk för att förtydliga sitt språk. Palmers stora

bidrag till undervisningen i Sverige var hans förslag till frågeställningar, kallad ”Palmers

frågeserie”. Den går ut på att läraren frågar och eleverna svarar, och risken att eleverna svarar

fel är minimal, eftersom läraren formulerar frågorna på ett sånt sätt att felaktiga svar undviks.

Metoden blev flitigt använd inom direktmetoden och den audiolinguala metoden. ( Tornberg,

1997).

Exempel på en frågesession, direkt tagen från Tornberg& Sörensen, 1985, sid 29.

a) Förslagsfråga med rätt faktum i frågan:

    Ist der Mann jung?                   Ja, der Mann ist jung.

b) Förslagsfråga med fel faktum i frågan:

    Ist der Mann alt?                      Nein, der Mann ist jung.

c) Alternativfråga:

    Ist der Mann jung oder alt?      Der Mann ist jung.

d) Frågeordsfråga:

    Wie ist der Mann?                    Der Mann ist jung.

e) Kontrollfråga:

    Wer ist jung?                            Der Mann ist jung.

3.3.2 IS= Inlärningsstudio

I och med Lgr 69 skärptes kraven på individualisering samtidigt som antalet tysktimmar skars

ned. Det var här IS kom in i bilden. Tanken bakom inlärningsstudiorna var att den knappa

tiden skulle utnyttjas på bästa sätt, att varje elev skulle vara aktiv under hela lektionen genom

att s.a.s. jobba mot sig själv. Speciella självinstruerade IS-program konstruerades.  Man

förstod nu vikten av audi-orala språkfärdigheter (hör och talövningar) , och att läraren

behövde förstärkning för att kunna tillgodose de krav som nu ställdes ( Andersson 1972) Ett



flertal skolor utrustades med  dessa språklabb. Detta arbetssätt fick dock inte den

genomslagskraft man hoppats på. Apparaterna slets snabbt ut och det fanns inte pengar att

ersätta dem med nya. I sin bok Språkinlärning och inlärningsstudio, hävdar Andersson att

läraren även med hjälp av en bandspelare kan använda IS-programmen, men då i helklass,

vilket förtar en stor del av individualiseringstanken och knappast ger någon tidsvinst.

3.3.3 Språkundervisningsdebatten inför 1970-talet

Att använda sig av en renodlad direktmetod eller audiolingual metod visade sig ohållbart i

längden. En häftig språkundervisningsdebatt rasade i Sverige framförallt under åren 1967-

1970. (Ellegård& Lindell, 1970). Många lingvister och  krävde i det närmaste en återgång till

grammatik-översättningsmetoden ( om än en något modifierad sådan och nu kallad

insiktsmetod), medan andra vägrade att erkänna att man gjort något förhastat och såg varje

steg tillbaka som ett nederlag. Emellertid mynnade diskussionen slutligen ut i ett accepterande

av vad som kallas den modifierade direktmetoden, d.v.s. en blandning av direkt och

insiktsmetod där talet lyftes fram, undervisningen skedde på målspråket, men där man såg till

att ta vara på elevers kunskaper om sitt modersmål och utnyttjade de vinster som kom av en

kontrastiv medvetenhet. Grammatiska svårigheter skulle nu förklaras på modersmålet. När en

undersökning bland verksamma lärare gjordes, upptäckte man att merparten tolkat Lgr 69

efter eget sunt förnuft och undervisade efter en blandad metodik, d.v.s. efter en mer eller

mindre modifierad direktmetod. (Malmberg, 1971).

3.4 Den kommunikativa metoden

Om man jämför målbeskrivningarna för tyskundervisningen i Lgr 69 och Lgr 80 upptäcker

man följande: I Lgr 69 talar man om att eleverna ska göras ”förtrogna med ett begränsat,

centralt förråd av ord  fraser och grammatiska mönster” samt att undervisningen ska

”grundlägga ett gott uttal.”  Undervisningen ska leda till att  eleverna ska kunna:

”1) uppfatta och förstå vårdat tal,

 2) uttrycka sig i tal i enkla vardagliga situationer,

 3) läsa och förstå lätt text,

 4) och i någon mån uttrycka sig i skrift.

Eleverna ska vidare orienteras om kultur och levnadsförhållanden i tysktalande länder.”

I Lgr 80 heter det att eleverna genom studierna ska utveckla sådana färdigheter att de



”1) kan förstå talad tyska

 2) i tal kan göra sig förstådda på tyska

 3) kan läsa och förstå texter av olika slag

 4) kan använda språket i skrift i enkla former.

Undervisningen bör vidare leda till att eleverna

- vill och vågar använda tyska

- blir intresserade av vardagsliv, arbetsliv, samhällsförhållanden och kultur i de tysktalande

länderna”.(Lgr 80) ( Mina kursiveringar)

Skillnaderna är små men märkbara.   I Lgr 80 har man tagit bort vagheten och breddat för

större valmöjligheter. Istället för ”vårdat språk” står talad tyska, vilket öppnar för många olika

slags varianter av språkträning, man har bytt ”lätt text” mot ”texter av olika slag” vilket

kräver omväxlande texter och även autentiska sådana. Det oerhört osäkra ”i någon mån” har

ersatts av att man ska kunna ”använda språket i skrift i enkla former”. Man ska  i tal kunna

göra sig förstådd på tyska jämfört med att man 69 skulle kunna ”uttrycka sig i tal i enkla

situationer”.

När man fortsätter jämföra de två dokumenten märker man att sättet att se på språkinlärning

och språkundervisning förändras nämnvärt under bara 11 år. Man har gått från att poängtera

form till att inse vikten av språkets funktion, nämligen hur språket kan användas och till vad.

Den kommunikativa metoden börjar sin frammarsch i Sverige. Forsgren (1991, sid 17) ställer

upp vad som kännetecknar en kommunikativ språksyn på följande sätt:

”1 Språk är i betydande omfattning kommunikation och handling.

  2 Ett språk kan ses som dels en uppsättning av ord, dels en kombination av olika

     typer av regler , där grammatikreglerna är en typ, vid sidan av andra.

  3 Att kunna ett språk är att kunna använda det.”

Vad gäller den kommunikativa inlärningssynen, sammanfattar Forsgren den så här:

”1 Man lär sig att använda ett språk genom att använda det.

 2 Inlärandet främjas bäst genom att man själv tar ansvar för sin inlärning.

 3 Inlärandet främjas bäst genom en affektiv ”trygg” miljö. Det betyder att det är

    viktigt att se till att inte inlärningen hämmas av ”kontrollkänslan”.”



3.4.1 The Threshold Level

1975 publicerade J.van Ek på uppdrag av Europarådet ”The Threshold Level” . Han beskriver

där vad en vuxen elev som studerar engelska som främmande språk behöver klara för att ta

klivet över ”tröskeln” och in i den nya språkgemenskapen och utveckla sociala och personliga

relationer och kontakter med människorna där ”Tröskeln” ser naturligtvis olika ut beroende på

vilka eleverna är, och vilka relationer de vill uppnå med språket de tillägnar sig. (Tornberg&

Sörensen, 1985). I ”The Threshold Level” specificerar van Ek de komponenter som utgör

denna ”tröskel”. Europarådet hade för avsikt  att föra fram en ny syn på språkstudier och

inspirera till nya läromedel där språkets innehåll och funktion skulle stå i centrum.

Detta var första gången det på allvar gjordes försök att låta kommunikativa behov bestämma

utformningen av nya läromedel.

3.4.2 Kontaktschwelle

Den tyska motsvarigheten till ”The Threshold Level”; ”Kontaktschwelle” publicerades första

gången 1980. ”Kontaktschwelle” bygger på samma principer som man vidareutvecklat och

kompletterat. Ordförråd och språkliga strukturer delas in i tre kategorier:

1) Sprechakte: t.ex. utbyte av information (frågor, svar), värderingar.

2) Allgemeine Begriffe: t.ex. personer, saker, tid och rum.

3) Spezifische Begriffe: t.ex. personuppgifter, miljö, livsmedel, utbildning. (Baldegger,

1980)

3.4.3 Wilkins och Notional Syllabuses

Även engelsmannen Wilkins arbetade på uppdrag av Europarådet och 1976 publicerades hans

arbete ”Notional Syllabuses”. Utgångspunkten är här språkets funktion. Han beskriver

språkets kommunikativa funktioner och menar att det är en stor skillnad mellan vad man gör

genom språket och vad man rapporterar med hjälp av språket. Han menar att det är skillnad

mellan att berätta att någon befaller någon att göra något, och att själv använda sig av en

befallning för att uppnå effekt. Wilkins tar i sitt arbete även upp olikheterna mellan syntetisk

och analytisk språkundervisning. Det han kallar syntetisk undervisning är när man på

traditionellt vis har en lista på grammatiska företeelser som i ordningsföljd ska läras in och

där varje moment isolerat lärs in och där eleverna i slutet av kursen ska vara tillräckligt

upplysta för att se helheten. Motsatsen till den syntetiska undervisning är den analytiska. Här

möter eleverna språket som helhet och innehållet ses som mest väsentligt. Grammatiken

kommer in bakvägen i och med att eleverna analyserar meningar de redan förstått, för att



granska hur dessa är uppbyggda. Det är alltså den senare metoden som betonas i den

kommunikativa metoden. Funktion kommer före innehåll. ( Tornberg& Sörensen, 1985)

3.4.4 Principen om öppenhet- information-gap

Kommunikation innebär alltid ett givande och ett tagande. Två eller flera parter utbyter

information. För att en äkta kommunikativ situation ska uppstå, måste det finnas tvivel

parterna emellan om vad den andre ska säga härnäst. Vet man exakt vad diskussionsparten ska

säga och dessutom vad man själv ska kontra med, då är det ingen äkta kommunikation utan

någon annan form av talövning. Det krävs ett informationsgap som ska överbryggas, för att

det ska vara tal om kommunikation. I klassrummet kan t.ex. olika elevgrupper förses med

olika slags information som de senare ska utbyta med varandra. (Tornberg& Sörensen, 1985)

3.4.5 Principen om fluency

Principen om fluency är ett nyckelbegrepp inom den kommunikativa språksynen. Fluency

ställs mot accuracy. (korrekthet).Den innebär bl.a. att man i bedömning av elevers

prestationer, såväl muntliga som skriftliga, tar hänsyn till vad eleven kunnat göra med språket

och bortser från språkfel som inte förstör budskapet. Återigen betonas språkets funktion mer

än språkets form. En person kan anses besitta en stor kommunikativ kompetens trots att han

gör många grammatiska fel. Om personen i fråga vet vad han vill säga och mottagaren

uppfattar meddelandet som tänkt handlar det om en fungerande kommunikation.

(Tornberg&Sörensen, 1985).

3.4.6 Krashen och monitorteorin

Genom att titta närmare på Stephen Krashen (1981) och hans monitorteori får vi ytterligare ett

perspektiv på språkinlärning och kommunikation. Krashen anser att det finns en markant

skillnad mellan att medvetet lära in ett språk (learning) och att omedveten om struktur och

form tillägna sig det i en naturlig miljö.(acquisition) Vårt  modersmål  tillägnar vi oss, medan

nästan all  inlärning av främmande språk sker genom learning. Enligt Krashen är det ultimata

sättet att lära sig ett språk i informella situationer, där inläraren är motiverad att lära sig

använda ett språk för att kunna kommunicera med andra i samma språkmiljö. Krashen hävdar

att grammatiska regler och strukturer som en person medvetet lär in, aldrig kan bli en del av

personens naturliga språk. Det blir däremot strukturer och former som kommer med ett

naturligt språk, jmf. modersmålsinlärning. Regler som lärts in kan på sin höjd användas som

en monitor för att kontrollera det redan sagda eller skrivna. (Cook, 1996)



3.4.7 Autenticitet

Autenticitet blev ett populärt ord under 80-talets metodikdiskussioner. Man började granska

läromedel på ett nytt sätt. I och med att textens innehåll nu ansågs vara av stor betydelse, blev

många lärobokstexter ur denna synvinkel underkända. Nu började man jaga autentiska texter

vilka ansågs nödvändiga för elevens motivation. Man insåg att budskapet i en text kan nå

läsaren även om texten innehåller en del svåra ord och grammatiska problem. Med autenticitet

menas att texten resp. hörövningen inte är tillrättalagd för läromedlet. Därmed inte sagt att

texten inte kan vara lättförståelig och rikta sig mot en speciell målgrupp.( Levihn, 1991).

Krüger (Tornberg& Sörensen, 1985) skriver att för att en text ska vara autentisk krävs att den:

- alltid ska ha en avsikt

- alltid ska ha en adressat (en verklig person)

- ska ha en bestämd form, t.ex. reportage eller novell.

Little(1988) för fram två faktorer som talar för autentiskt material i skolan:

1) motivation och intresse. Eleverna blir mer motiverade

2) inlärningsfrämjande. Ju mer naturligt språk eleven möter, desto mer naturligt språk lär han

sig. (Cook, 1996)

4 Metod

När jag bestämde mig för att undersöka två tyska läromedel för svenskar från olika

tidsperioder ville jag arbeta med två som var representativa för sin tid. Dessutom ville jag ha

en tidsrymd mellan de två läromedlen för att se om mål och metoder förändrats. Jag valde Die

Treppe som användes på över 50% av Sveriges skolor under 70-talet och Alles Klar som

dominerade under början av 90-talet. (Förlagens uppgifter.) Jag hade bestämt mig för att

undersöka nybörjarböckerna. Från början var tanken att jämföra Die Treppe med ett ännu

nyare läromedel, nämligen Du Kannst, som i dagens läge används i något större utsträckning

än Alles Klar. (Förlagens uppgifter.) Problemet är att from 1994 infördes tyskundervisning

redan i år 6. En lärobok för år 6 är emellertid inte jämförbar med en för år sju. Därför valde

jag att arbeta med Alles Klar som är relativt modern och fortfarande används på många

skolor. Min undersökning är gjord i liten skala och invändningar kan vara att man utifrån ett

så begränsat undersökningsmaterial knappast kan komma till ett resultat. Jag påstår inte att

alla nyutkomna läromedel under 70-talet var utformade som Die Treppe eller alla under 90-

talet som Alles Klar. Däremot  var dessa två läromedel dominerande under varsin tidsperiod,

vilket visar att de vad gäller innehåll och utformning var pedagogiskt populära, d.v.s. önskade

lä h d



5 Undersökning

Min undersökning går till så att jag börjar med att presenterar de båda läromedlen. Därefter

undersöker jag momenten; höra-tala, läsa och skriva och hur respektive läromedel arbetar

med dessa. Därefter jämför jag vad jag kommit fram till, dels för att hitta punkter där

läromedlen skiljer sig och dels för att hitta likheter.

5.1 Die Treppe

Die Treppe är ett läromedel i tyska som kom ut 1970 på förlaget Corona. Författare är Jack

Sporrong, Börje Stern och Horst Sturmhoefel. Läromedlet för år sju består av en textbok, en

övningsbok och en studiebok för eleven. Till lärarens förfogan står en mycket utförlig

lärarhandledning med konkreta förslag till lektionsplaneringar och dessutom en mål och

metodbok, där läraren kan ta del av författarnas erfarenheter av och synpunkter på

tyskundervisningen på högstadiet. I metodboken finns även en hel del förslag på aktiviteter i

undervisningen. Die Treppe var nydanande och jag har själv diskuterat den med ett flertal

lärare som arbetat med den och förstått att den var mycket uppskattad. Den kom ut ett år efter

den nya läroplanen, så naturligtvis var efterfrågan på ett nytt läromedel stor. Titeln Die

Treppe härstammar från begreppet grammatiktrappa. (Ty. Treppe = Sv. trappa). Författarna

har lagt upp läromedlet efter en teori som bygger på att den grammatiska processen ses som

en trappa, där varje steg måste klaras av för att man ska avancera uppåt.

Textboken är indelad i 48 korta stycken, vilka alla ska kunna hinnas med under år 7,

sammanlagt rör det sig om 95 sidor text med bilder. Emellertid understryker författarna att det

är svårt att beräkna hur mycket stoff som kan hinnas med, och att kursen inte ska stressas

igenom. I boken för år 8 repeteras nämligen de viktigaste grammatiska momenten som tagits

upp i sjuans bok. Det viktiga är att eleven övat varje steg tillräckligt intensivt. I slutet finns

även en liten sångdel bestående av sex sånger med tillhörande ljudband. Texterna är

strukturförmedlande, d.v.s. deras primära uppgift är att ge eleverna ett centralt förråd av ord,

fraser och grammatiska strukturer. De flesta texter är utformade efter en fråge-svar princip.

( se Palmers frågeserie). Varje text kompletteras med bilder. Dessa ska ses dels som ett sätt att

underlätta läsförståelsen, dels som underlag för enkla talövningar. De texter som bygger på

fråga-svar har en tydlig spaltuppdelning. På så sätt kan eleverna förhöra sig själva, eller arbeta

i par. Läraren går emellertid alltid igenom varje text noggrant innan eleverna får arbeta mer

fritt. Alla tecknade bilder är i färg, vilket var nytt. De enstaka fotografier som förekommer är



däremot svartvita. Texterna är grammatiskt tillrättalagda. Eleverna ska lära sig varje steg på

grammatiktrappan perfekt innan man går vidare till nästa steg. I lärarhandledningen förklarar

författarna att de visserligen var tveksamma beträffande inslaget av renodlade strukturer i

texterna, eftersom innehållet och det naturliga språket blir lidande, men att man av egen och

kollegers erfarenhet ändå funnit detta vara den bästa lösningen. Successivt ges eleverna

dialoger och berättande texter, och i år 8 och 9 lovar man att texterna ska vara helt befriade

från sin strukturförmedlande uppgift  som då övertas av övningsboken. Texterna är inte

autentiska. Ett fåtal realia-texter, som har budskapet att berätta något förekommer visserligen

men dessa är så uppenbart tillrättalagda för sitt syfte, att jag ställer mig tveksam till om man

kan kalla dem autentiska. Längst bak i boken finns en gloslista, en till varje stycke. Denna är

utformad så att eleverna möter nya ord och uttryck i funktion. De lär sig alltså inte enstaka

ord, utan hela fraser. Syftet är att de ska förstå ordets funktion i språket. Ex: I texten står

”Heute haben wir Deutsch”. I gloslistan delar man inte upp frasen, utan den lärs in som ett

komplex. Utöver  gloslistan finns även en tysk-svensk ordlista över ord som förekommer i

texterna. Bakom varje ord står en siffra och den hänvisar till det stycke där ordet förekom

första gången. På så sätt kan eleven se i vilken funktion ordet kan förekomma. I

lärarhandledningen förklarar författarna sin åsikt att enspråkiga ordlistor på ett tidigt stadium

knappast gynnar inlärningen eftersom eleverna ofta besitter för lite kunskap. Det förekommer

ingen fonetisk skrift i anslutning till ordlistorna men det förutsätts att läraren presenterar och

går igenom och övar de nya orden på tyska innan eleverna får ta del av ordlistan.

Övningsboken är en tjock bok, som till stor del är självinstruerande, men det påpekas även här

att läraren alltid ska presentera och gå igenom nya grammatiska moment grundligt. Läraren

ska arbeta utifrån ett styrningsmönster, där eleven lotsas till rätt svar. Bunden talövning med

eftersägning-upprepning-eftersägning. Övningsboken innehåller sex olika typer av övningar:

a) Grammatiska övningar där eleverna möter grammatiska moment stegvis, och först när de

behärskar ett grammatiskt moment tillåts de fortsätta till nästa. Övningarna är

mönsterstyrda och bygger på att eleven efter avskrivningar och upprepningar själv ska

avslöja det grammatiska momentet och tillsammans med läraren formulera en regel.

b) Grammatiska översikter där reglerna ramats in. Dessa kommer efter övningarna och

sammanfattar det eleven själv ska ha kommit fram till. Utförligare beskrivning av de

grammatiska momenten finns i elevens studiebok.



c) Frågor till textbokens stycken. Till de textstycken som inte redan i textboken utformats

som frågor och svar finns här frågor på texten. Dessa frågor finns också inspelade på

band.

d) Hörövningar. Bild- och textmaterial till 10 hörövningar. Utrymme för eleven att göra

svarsmarkeringar till frågorna på banden.

e) Bildbeskrivning och fritt berättande. Övningsboken innehåller sju övningar som avser att

träna elevens förmåga att muntligt och skriftligt berätta med hjälp av bilder och stödord.

f) Ordkunskap. Eleven får i tolv övningar av korsords- och rebustyp tillfälle att pröva sitt

ordförråd.

Studieboken redogör kortfattat dels för läroplanens mål för tyskundervisningen, dels hur det

är tänkt att eleverna genom Die Treppe ska kunna tillgodogöra sig dessa språkfärdigheter som

läroplanen kräver. Dessutom innehåller studieboken:

•  Facit till övningsbokens uppgifter.

•  Kort Grammatik

•  Styckeordlista

Studieboken finns för att eleven till viss del ska kunna arbeta självständigt. Övrigt material

som finns som komplettering just till detta läromedel, och som varmt rekommenderas av

läromedelsförfattarna är s.k. flanokort. Flanokort är helt enkelt bildkort som man fäster på en

kardborrtavla eller en flanellograf. Bildkorten illustrerar samma bilder som förekommer i

textboken. Varje kort illustrerar ett substantiv, ett adjektiv och ett verb, d.v.s. en fras.

   När jag nu  beskrivit hur läromedlet är uppbyggt, vill jag gå in och titta närmare på de olika

delmomenten som tas upp i läroplanen, nämligen momenten ; höra, tala, läsa och skriva. Hur

övas dessa färdigheter i Die Treppe? Hur motiveras olika typer av övningar? I

lärarhandledningen till Die Treppe sammanbinder man momenten höra och tala, jag väljer här

att följa deras exempel.

5.1.1 Hör- och talövningar

Med hänvisning till Lgr 69 betonar författarna till Die Treppe enspråkighet. Läraren ska tala

på målspråket. Man använder sig av hörövningar till textboken och dessa kopplas samman

med bundna talövningar där lärare använder sig av  Palmers frågeserie, se 4.4.1. Isolerade

grammatiska begrepp nöts in genom användningen av kedjefrågor. Eftersägning- upprepning

– eftersägning ses som recept på framgång.  Så många elever som möjligt ska få tillfälle att

säga något på målspråket. Fria talövningar förekommer inte på det absoluta nybörjarstadiet.



Det förekommer mycket bilder för att underlätta förståelsen och på ett senare stadium används

bilder som stöd för återberättande. Hörövningarna ska vara väl anpassade till elevens

studiebakgrund, men bör innehålla ett antal för eleven okänd ord och fraser för att öva upp

förmågan att lyssna efter helheten även då texten även innehåller okänt stoff. Uttalsträning är

ända från start mycket viktigt, därav mycket körläsning och eftersägning. Hörövningarna är

gjorda för att kunna anpassas till inlärningsstudio.(Mål och Metod, Lärarhandledning)

5.1.2 Läsa

De  inledande lärobokstexterna bygger på Palmers frågeserie, se 4.4.1.  Sedan presenteras

successivt dialoger och berättande texter. Utmärkande är att texterna är strukturförmedlande,

m.a.o. deras huvudsakliga  uppgift är att träna in korrekta grammatiska strukturer. Texterna är

sällan autentiska. Bilder används för att underlätta textförståelsen. I

metodboken/lärarhandledningen ges förslag till bredvidläsning, och här föreslår man att

eleverna också ska få läsa autentiska texter t.ex. lättare tidningsartiklar. Textboken avslutas

med en sångdel.

5.1.3 Skriva

För att nöta in ord och fraser samt för att skapa en naturlig känsla för meningsbyggnad

förordas avskrivning av lärobokstexterna. Diktamen på tavlan föreslås också liksom

ifyllnadsövningar som ett andra led efter en muntlig presentation. Även innehållsfrågor till

texten och på ett senare stadium bildanslutna skrivövningar. Självständigt arbete i

övningsboken förekommer, men först efter en gemensam genomgång av de grammatiska

moment som behandlas. Viktigt att det som skrivs blir grammatiskt korrekt så att inga

felkonstruktioner lärs in, vilket undviks genom avskrivning och gemensam diktamen. Fri

skrivning, här i form av miniatyruppsatser rekommenderas först på senare stadier.

5.2 Alles Klar

Alles Klar är ett läromedel i tyska som kom ut 1989. Författare är Monica Gustafsson, Urs

Göbel, Ralf  Nyström och Hans Sölch. Förlaget är Almqvist och Wiksell. Även Alles Klar

uppfattas som ett bra läromedel av såväl elever som lärare som jag talat med. Det används

fortfarande på många skolor. Läromedlet består av en textbok, en övningsbok med tillhörande

facit samt en lärarhandledning i form av en pärm. Någon metodbok finns alltså inte.

Lärarhandledningen inleds med en kort introduktion där olika moment i läromedlen beskrivs.



Därefter följer utförlig handledning till varje kapitel, både till textboken och övningsboken.

Medföljer gör också en hel del kopieringsunderlag och tester med facit.

Textboken är uppdelad i tio kapitel, vilka innehåller en A, B, C –del som ska behandlas

intensivt och en D-del som ska läsas extensivt, och i mån av tid intensivt. Även en E-del i

form av en sång tillkommer. Sammanlagt är det 90 sidor text med bilder. I lärarhandledningen

poängteras att det är viktigt att A, B och C av samtliga tio arbetsområden hinns med under

första läsåret, eftersom dessa tre delar innehåller grundkursen av ord, fraser och grammatik.

A-delen presenterar kapitlets tema och är antingen en dialog eller en berättande text. Eleverna

ska aktivt lära sig ett antal ord och fraser, och använda sig av dem i ett sammanhang.

Betydelsen av ett sammanhang betonas, man anser att eleverna lär sig ord och lättare minns

dem om de tillåts använd a dem på ett naturligt sätt.

B-delen är alltid en eller flera dialoger som avser att förbereda eleverna för att klara sig

språkligt i ett tysktalande land. T.ex. att fråga efter vägen, gå och handla o.s.v. Europarådets

Kontaktschwelle har varit vägledande i valet av ord och fraser. (Se 3.4.2.)

C-delen är antingen en dialog eller en berättande text, läsupplevelsen betonas.

D-delen är en lite längre text, läsupplevelsen betonas.

E-delen är en dikt eller sång. Anledningen till att man ska använda sig av poesi och musik

sägs här vara att man vid inlärning ska använda båda hjärnhalvorna.

Många texter är av autentisk karaktär och flera realiatexter finns med. Texterna och

dialogerna innehåller en del fraser och konstruktioner som eleverna inte förut övat, och inte

heller kommer öva förrän senare. Man är av den meningen att vissa konstruktioner i vissa

sammanhang är nödvändiga för ett naturligt språk. Dessutom hävdar man att eleverna på detta

sätt lyckas snappa upp ord och fraser som de senare själva använder sig av. I slutet av

textboken finns en lista på de tio olika arbetsområdena och de uttryck och fraser som tränas

där. Därpå följer ett grammatikavsnitt med regel och exempel, en styckeordlista, och slutligen

vanliga ordlistor, en tysksvensk och en svensktysk. Den svensktyska tillskrives i

lärarhandledningen stor betydelse eftersom eleverna vid uppsatsskrivning o.dyl.  behöver slå

upp ord. Fonetisk skrift förekommer vid vissa glosor.

I Alles Klar säger man sig ha satsat mycket på återberättande med bildstöd, bilderna är många

och ofta detaljrika.

Övningsboken innehåller olika typer av övningar, från övningar som går ut på att reproducera

t.ex. luckövningar, frågor på text, översättningsövningar, minidialoger till övningar där eleven

ska vara kreativ och agera, skriva egna texter och dramatisera. Man strävar hela tiden efter
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eller texter. I övningarna används alltid de ord och fraser som förekommer i textbokens

arbetsområde a, b eller c. De kreativa uppgifterna består av information-gap övningar,

dramatiseringar och att skriva om sig själv och sin vardag, dikter. Intervjuer lyfts fram som

något oerhört viktigt då man i klassrummet kommer så nära en kommunikativ situation som

möjligt. Frågandet har ett kommunikativt syfte och den som frågar vet ej svaret. Detta att

skriva om sig själva anses också viktigt. I lärarhandledningen hänvisar man till metodisk-

pedagogisk forskning som visar att den kunskap eleven har behov av lärs in och behålls bättre

än den kunskap de bara blir serverade. Eleverna gör också språket till sitt eget genom att med

språket förmedla fakta och känslor som handlar om dem själva. Övningsboken innehåller

även ett antal spel med klart pedagogiskt syfte som används för att befästa redan tillägnad

kunskap.

5.2.1 Hör- och talövningar

Även Alles Klar har ljudband till alla texter som förekommer i textboken. I

lärarhandledningen poängterar man vikten av att använda sig av hörövningar där sammanhang

och helhet är vägledande. Hörövningarna ska ha ett kommunikativt syfte och ett budskap.

Kommunikativa talövningar där eleverna utgår från sig själva och sin verklighet lyfts fram.

S.k. information-gap övningar, t.ex. intervjuer o dyl.. Eleven ska vilja och våga agera med

språket. Lärobokstexterna är utformade som dialoger och eleverna uppmanas att gå runt och

tala med varandra, med texten som utgångspunkt dvs. läsa mot varandra. Det är viktigt att alla

elever säger så mycket som möjligt under lektionen. De arbetar till stor del självständigt och

läraren ska uppmuntra fluency på bekostnad av accuracy, se 4.4.5.

Återberättande med bildstöd även här. Uttal viktigt, eftersägning och körläsning. .

5.2.2 Läsa

I texterna och dialogerna i Alles Klar möter eleverna fraser och grammatiska konstruktioner

som de ännu inte övat aktivt. Det förklaras i lärarhandledningen med att det är en stor fördel

för eleverna att redan tidigt möta ett rikt språk. De snappar då upp fraser och ord som sedan

blir en del av deras eget språk. Man menar att det är omöjligt att göra på något annat sätt,

eftersom språket, om det blir för tillrättalagt, inte är naturligt. Och att eleverna behöver lära

känna ett naturligt språk, för att själva kunna åstadkomma något med språket. Autentiska

texter förekommer och det finns många bilder.



5.2.3 Skriva

Man arbetar främst med skriftliga rapporter av information-gap övningar som eleverna gjort,

t.ex. intervjuer.

En utförlig beskrivning av hur läroboksförfattarna tänkt sig skrivprocessen ingår, här i stora

drag:

- gemensamt uppsatsämne

först skriver eleverna enskilt upp idéer och tankar runt ämnet , sedan görs samma sak i

helklass, idéerna samlas på tavlan och eleverna skriver ned de idéer de tror sig ha användning

av och gör en disposition

- eleverna skriver meningar, läser upp för varandra i smågrupper, kommenterar varandras

utkast

- eleverna skriver sitt andra utkast, detta lämnas till läraren, som ger språkliga kommentarer

- slutligen versionen skrivs, och innan renskrivningen måste eleverna kontrollera att stavning

och grammatik blivit korrekt

I lärarhandledningen understryks vikten av att arbetet  offentliggörs på något sätt, t.ex. genom

att hängas upp på väggen.

När det gäller skriftliga arbeten betonas accuracy, dvs, grammatisk och språklig korrekthet

krävs, dels för att stärka författarens självkänsla och dels för att undvika felinlärning hos

läsarna. Eleverna arbetar självständigt i övningsboken.

6 Jämförelse

Efter att ha gått igenom hur de båda läromedlen är utformade ska jag nu jämföra  de olika

momenten höra/tala, läsa och skriva, hur upplägget ser ut och försöka finna den metodiska

tanken bakom.

   Vad gäller hör och talövningar använder sig både Die Treppe och Alles Klar i stor

utsträckning av uttalsträning i form av körläsning och eftersägning både med ljudband och

läraren som modell. Båda läromedlen har alla lärobokstexter inspelade och rekommenderar en

grundlig genomlyssning i samband med en ny text. Båda läromedlen anser uttal vara mycket

viktigt. I både Die Treppe och Alles Klar spelar bilder en viktig roll som stöd för fritt tal och

återberättande av en text. Talövningarna i Die Treppe är emellertid lärarbundna i mycket

större utsträckning än de i Alles Klar, vilket hänger samman med de skilda synsätten på

accuracy och fluency, se 4.4.5.  I Die Treppe ses det som viktigt att felinlärning undviks, och

att man genom att höra samma sak upprepade gånger kombinerat med att man imiterar leder
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av två olika synsätt, Die Treppe av den audiolinguala metoden och direktmetoden som var

populära i Sverige under slutet av 60-talet och början av 70-talet och Alles Klar av den

kommunikativa metoden som började få gehör i Sverige i början på 80-talet.

I Die Treppe betonas visserligen att varje elev vid varje lektionstillfälle ska ges chansen att

säga något på tyska, men på detta nybörjarstadium handlar det uteslutande om kontrollfrågor

som ställs på ett sådant sätt att felaktiga svar undviks. Grammatiska begrepp ska även i hör

och talövningar nötas in, ett tillvägagångssätt som även det  för tankarna till direktmetoden

och den audiolinguala metoden.(se 3.2 och 3.3) I Alles Klar däremot, finns ett klart

kommunikationssyfte. Eleverna får arbeta med information-gap övningar och förväntas

använda språket. Här varnas läraren t.o.m. för att rätta elevernas tal för mycket, risken anses

vara att eleverna hämmas i sitt tal vilket tyder på en strävan att uppnå situationer som liknar

äkta kommunikation. Funktionen betonas, d.v.s. vad eleverna säger är viktigare än hur de

säger det. Hörövningarna i Die Treppe är konstruerade på ett sådant sätt att de ska kunna

användas i  en inlärningsstudio, det är inte hörövningarna i Alles Klar. Inlärningsstudio var

som tidigare nämnts en satsning i början av 70-talet, som emellertid inte fick ett sådan

genomslagskraft och inte gav de resultat man hoppades på. I Die Treppe påpekas vikten av att

läraren undervisar på målspråket , vilket inte nämns i Alles Klar. Detta beror antagligen på att

man i Lgr 69 verkligen betonar enspråkighetens betydelse, vilket inte gjorts förut.

   Det är mycket stor skillnad på lärobokstexterna i de två läromedlen. I Alles Klar utgår man

huvudsakligen från textens funktion, d.v.s. från textens innehåll och hur man kan använda sig

av det. I Die Treppe är texterna författade främst med tanke på de grammatiska funktioner

som ska läras in. Alles Klar innehåller flera autentiska texter, vilket inte är fallet i Die Treppe.

Dialogerna i Alles Klar är fler och uppfyller fler krav ur kommunikativ synpunkt. Båda

läromedlen säger sig sträva efter att eleverna ska lära sig förstå helheten i den text de läser och

inte störas av att de inte förstår vissa ord. I både Die Treppe och Alles Klar finns  illustrationer

till texterna. Om texterna kan sammanfattningsvis sägas att det skett en tydlig utveckling mot

ett naturligare och mer kommunikativt språk. Texternas innehåll får ta större plats i det senare

läromedlet och man anknyter också mer till kultur och levnadsförhållande i tysktalande

länder.

   I både Die Treppe och Alles Klar tillämpas självständigt arbete i övningsbok med egen

faciträttning. Alles Klar ger även ett stort utrymme för självständigt arbete och grupparbete

redan på ett tidigt stadium medan Die Treppe inte släpper eleverna på nybörjarstadiet. Även

här koncentrerar man sig på att minimera risken för felinlärning och ägnar sig därför mycket
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eleverna skriva friare, men fortfarande är skrivandet till stor del styrt av lärarens frågor kring

ett gemensamt skrivtema. Både Die Treppe och Alles Klar kräver i slutversionen av det

skriftliga arbetet grammatisk korrekthet men i Alles Klar ser man det som naturligt att göra fel

på vägen medan man i Die Treppe som sagt lotsar eleverna från början till slut.

   I början av respektive läromedel finns en lista över vilka grammatikmoment som aktivt övas

i varje kapitel. (Se bilagor.) Man kan klart se ett samband mellan val av texter och de

grammatiska moment som övas. I Die Treppe handlar de inledande texterna om en tredje

person, alltså behandlar de första kapitlen den obestämda artikeln och presens  tredje person

singular. Alles Klar inleder direkt med dialoger, då övas naturligtvis presens av första och

andra person singular och sein. Intressant är att när man jämför de grammatiska moment som

ska läras in under första läsåret, är det ingen märkbar skillnad. Man får alltså anta att eleverna

vid slutet av läsåret har uppnått samma grammatiska kunskapsnivå antingen de använt sig av

Die Treppe eller Alles Klar. Det är naturligtvis inte möjligt att med säkerhet påstå något

sådant när man inte gjort någon sådan undersökning. Många olika faktorer spelar in såsom

tid, lust, motivation. Men tanken är i alla fall att eleverna ska ha lärt sig det som läroboken tar

upp, och så sett har målen som ska uppnås inte förändrats. Detta gäller nu de grammatiska

kunskaperna, det säger ingenting om förmågan att tala eller skriva, eller förstå språket som

sådant. Det är på vägen till målen som  metoderna får betydelse. Finns det en effektiv metod

för att på den relativt korta tid som står till förfogande  lyckas bibringa samtliga elever

grunderna i ett nytt språk, samt att hos dessa elever väcka ett intresse för att vidareutveckla

detta språk på egen hand? Dessa frågor ligger till grund för hur ett läromedel utformas, och

det är som vi kunnat se här de viktiga skillnaderna mellan de två läromedlen Die Treppe och

Alles Klar går att urskilja.

7  Diskussion

Jag tycker mig ha funnit tydliga tecken på att dessa läromedel är påverkade av de

metoddiskussioner som förts i Sverige under deras tillkomstår. Die Treppe(1970) är

konstruerad utifrån den s.k. modifierade direktmetoden och den audiolinguala metoden. Man

har anammat tanken om att det vardagliga språket ska stå i centrum. Att höra och tala språket

är det viktigaste, men det  man hör och säger måste samtidigt vara  grammatiskt korrekt. Det

verkar finnas en rädsla för att enstaka felsägningar kan ”fastna” hos inläraren och bli till en

vana. Därför använder sig Die Treppe mycket av bundna talövningar, d.v.s. talövningar som

styrs av läraren och där elevens eventuella kreativitet inte får utlopp, men där ingen heller

riskerar att svara fel för det går inte Palmers frågeserie är den som använts här Texterna är



strukturförmedlande, form går före funktion även om innehållet i texterna är logiskt. Läraren

undervisar på målspråket, men grammatiska förklaringar och liknande görs på modersmålet.

Ordlistorna är tvåspråkiga, eftersom författarna insett att en nybörjare inte gynnas av

enspråkighet till varje pris. Ett annat tidstypisk inslag det faktum att texterna är tillrättalagda

för att kunna användas inlärningsstudio.

Alles Klar (1980) har ett uttalat kommunikativt syfte, står alltså under inflytande av den

kommunikativa metoden. Information-gap är ett nyckelord, man vill uppnå en så äkta

kommunikativ situation som möjligt. Texterna består ofta av dialoger, och ett flertal är

autentiska. Man har låtit Kontaktschwelle (1980) stå som modell för olika typer av

kommunikationsövningar. Fluency anses viktigare än accuracy, åtminstone när det gäller det

talade språket.

   Jag menar alltså att det finns stora skillnader i metodsyn och upplägg mellan Die Treppe

och Alles Klar och jag vill också påstå att dessa skillnader har att göra med vilken metod som

lyftes fram vid respektive tillkomstår. Min uppfattning är att läromedel i språk till stor del

verkar vara barn av sin tid, vilket är ganska naturligt. Samtidigt märks det en försiktighet, en

rädsla för att helt och hållet anamma en metodsyn och gå efter den, något jag tycker visar på

mycket sunt förnuft. Under undersökningens gång märkte jag att det även finns  många

likheter trots att det skiljer nästan 20 år mellan Die Treppe och Alles Klar, speciellt vad gäller

de grammatiska momenten. Som jag nämnde tidigare är stommen av det man vill att eleverna

ska lära sig ungefär densamma, vilket egentligen är ganska självklart, då det nu som då

handlar om ett och samma språk.

   Avslutningsvis ska nämnas att det varit väldigt intressant att arbeta utifrån läromedel, och

att jag aldrig förut funderat över vilket otroligt arbete som ligger bakom många av dem. Både

Die Treppe och Alles Klar  anser jag vara av mycket hög kvalitet och den åsikten delar jag

med flera lärare som arbetat med dessa.
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